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Van harte gefeliciteerd!

Algemeen
Sinterklaas

Zaterdag is de goedheiligman weer in ons land gekomen. Het was een spectaculaire aankomst in
een doodstil haventje. Op dit moment verblijft hij op paleis Soestdijk. Geen betere Airbnb dan dat!
Hij moet dus wel erg rijk zijn om zich deze locatie te kunnen veroorloven.
Om hem welkom te heten is de school afgelopen vrijdag door de AC in Sintsfeer gebracht.

Lootje trekken voor hulpsinterklazen

Afgelopen maandag hebben alle kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 lootjes getrokken. Elke
leerling maakt voor dit kind een mooie surprise. Daar hoort ook een gedicht bij. Het cadeautje mag
MAXIMAAL € 5 kosten. Op dinsdag 1 december neem je je surprise mee naar school in een plastic
zak met de naam van het getrokken kind erop.

Boekencheque De Drvkkery

De spaaractie voor de schoolbibliotheek bij De Drvkkery is een groot succes geworden. Een flink
aantal ouders heeft fanatiek gespaard. Hartelijk bedankt!
Onze school heeft recht op een cheque van maar liefst: € 132,00 !!

Schoolfruit
Deze week hebben we weer wat te knabbelen:

Tomaat

Peer

Appel

Nieuws uit de groepen
Groep 7
Rapper Dylan

Rapper Dylan gaf donderdag 12 november een gastles aan groep 7. Eerst lekker warmdraaien met
freestyle rijmen en rappen en daarna het serieuzere werk: een rap over macht en gezag i.k.v. het
Jeelo project Leren van personen van vroeger. En misschien zeggen we later wel over die ene
beroemde rapper/ster: “Hé, die zat vroeger op Het Talent!”
Aanstaande donderdag is groep 8 aan de beurt om zich de kunst van het rappen eigen te maken.

Post

Deze week plaatsen we de links van de Bredeschool activiteiten nog een keer in de weekbrief. Zo
kunnen alle kinderen gratis kennis kennismaken met deze sportaanbieder.
Scholierentoernooi Tafeltennis bij TTC Middelburg voor groep 3 t/m 6
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/scholierentoernooi-tafeltennis-bij-ttc-middelburg-voor-groep-7
-en-8?field_activiteit=7145

